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Resumo. Materiais poliméricos quando expostos à radiação ionizante sofrem alterações tais 
como a formação de ligações cruzadas (crosslinking), cisão e oxidação das cadeias. 
Recentemente, a intensidade da absorção óptica na região ultravioleta-visível (273 nm), devido 
a radio-indução de conjugados de ligações C=C no copolímero P(VDF-TrFE), foi utilizada com 
sucesso para fins de dosimetria de altas doses gama, na faixa de 0,1 até 200 kGy. Neste 
contexto, surgiu o interesse de realizar uma investigação sistemática sobre o copolímero 
fluorado do PVDF, o poli(fluoreto de vinilideno) – (hexafluorpropileno) [P(VDF-HFP)], 
abrangendo não só a absorbância óptica no UV-Vis como também na região do infravermelho 
médio e próximo. Nesta investigação, os espectrogramas FTIR e UV-Vis, tomados pré e pós-
irradiação, foram utilizados para investigar a relação entre absorbância óptica e doses de 
radiação gama, variando de 100 até 3000 kGy.  Os resultados indicam que a banda de absorção 
em 1729 cm-1, relativa à oxidação da cadeia através da radio-indução de ligações C=O, 
apresenta um comportamento não ambíguo com uma extensa faixa de dose gama entre 0 e 1000 
kGy. Este resultado leva a conclusão de que o P(VDF-HFP) apresenta excelentes propriedades 
dosimétricas que o torna um ótimo candidato para ser investigado como Dosímetro de Altas 
Doses.   
 
Abstract. Polymeric materials when exposed to ionizing radiation undergo changes such as the 
crosslinking and chain oxidation.  Recently, the optical absorption intensities in the ultraviolet-
visible region (273 nm) due to radio- induction of conjugated C=C bonds in P(VDF-TrFE) 
copolymers has been successfully used for high dose dosimetry purposes in gamma fields 
ranging from 0.1 to 200 kGy. In this context, the interest of performing a systematic 
investigation on another fluorinated copolymer of PVDF, the (Polyvinylidene fluoride - 
hexa fluoropropylene) [P(VDF- HFP)] has come to light, not only for UV-VIS range but also 
for the near and medium infrared ranges. In this investigation FTIR and UV-Vis spectra, 
acquired before and after irradiation, were used to investigate the relationship between optical 
absorbance and delivered gamma doses ranging from 100 to 3,000 kGy. The results indicate 
that the absorption band at 1729 cm-1, originated by the chain oxidation through the radio-
induction of C=O bonds, presents an unambiguous behavior with the delivered gamma doses in 
a very large extension, ranging from 0 to 1,000 kGy. This results lead us to conclude that 
P(VDF-HFP) copolymer shows excellent dosimetric properties which make it able to be 
investigated as a High Dose Dosimeter.    

 
 
 



1 Introdução 
 
Atualmente há um grande interesse nos efeitos da radiação de alta energia em 
materiais macromoleculares. O interesse nesse campo se deve ao crescimento das 
aplicações dos polímeros em diversas áreas de pesquisa, como por exemplo, radio-
indução de propriedades eletroativas para aplicações em baterias recarregáveis, 
nervos artificiais e sensores químicos/térmicos/bioquímicos. 
 
Há um grande esforço em entender e controlar as mudanças radio - induzidas pela 
radiação. A compreensão destas mudanças auxilia na aplicação destes polímeros em 
outras áreas como, por exemplo, a de dosimetria das radiações ionizantes. Alguns 
polímeros são desenvolvidos para o controle dosimétrico de rotina. São usados para 
monitorar os processos de irradiação a mais de sessenta anos. Exemplos de 
dosímetros poliméricos são o Policloreto de vinila, o Polimetilmetracrilato e o 
Polivinil butiral. A maioria dos polímeros dosimétricos possui como elemento sensor 
algum corante previamente adicionado, que irá variar a absorção óptica em função da 
dose aplicada.  

O poli(fluoreto de vinilideno) [PVDF] é um homopolímero linear semicristalino 
composto pela repetição dos monômeros [CH2-CF2]n [1].  
 Já o poli(fluoreto de vinilideno-hexafluorpropileno) [P(VDF-HFP)] é um copolímero 
que é obtido após a introdução aleatória de monômeros fluorados [- CF2-CF-CF3-], 
[2].  
 
Em um trabalho recente foi demonstrado que o copolímero poli(fluoreto de 
vinilideno-trifluoretileno) P(VDF-TrFE) pode ser uma alternativa como dosímetro 
gama para altas doses utilizando Espectrofotometria no Ultravioleta – Visível (UV-
VIS) [3]. Neste caso, a intensidade de absorção óptica em 223nm e 274nm foi usada 
para medir doses de 0,1-100 kGy, sem a necessidade de se adicionar nenhum corante. 
Neste copolímero, a radio-indução de conjugados de ligações C=C no copolímero é 
que se torna o elemento sensor. 
 
Com o resultado satisfatório obtido na irradiação do P(VDF-TrFE), resolveu-se 
investigar outro copolímero fluorado do PVDF que é o P(VDF-HFP), sendo esta 
investigação foco do presente trabalho. O objetivo aqui será o de explorar tanto a 
formação de conjugados C=C quanto à oxidação da cadeia (C=O).  
 
O P(VDF-HFP) foi irradiado com doses de 100 a 3000 kGy. Para avaliação das 
mudanças radio - induzidas foram utilizadas técnicas experimentais de espectroscopia 
na região do visível (UV-Vis) e na região do infravermelho (FTIR). A análise de cada 
uma das técnicas experimentais utilizadas foi direcionada a relacionar a dose 
absorvida à resposta obtida em determinada técnica. 



 

2 Materiais e métodos 
 
Foram obtidas amostras do copolímero P(VDF‐HFP) com espessuras em torno de 
150µm, após prensagem a 200°C. Em seguida foram expostas a uma fonte de Co-60 
com atividade de 60.000 Ci, no Laboratório de Irradiação Gama do CDTN/CNEN. 
 
As mudanças físicas e químicas induzidas pela radiação foram investigadas utilizando 
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) com o 
equipamento BOMEM 100 e espectroscopia no ultravioleta-visível (UV/VIS) com o 
equipamento Shimadzu UV-240 PC.  
 
 
3 Resultados e discussão 
 
Os espectros de UV-VIS e FTIR foram obtidos em menos de duas horas após a 
irradiação. Ao se passar algum tempo, após a irradiação, os produtos formados pela 
radiação podem se recombinar perdendo a relação proporcial à dose absorvida. Os 
resultados das técnicas utilizadas são apresentados a seguir: 

 
3.1 UV-VIS 
 
A espectroscopia UV-VIS tem sido utilizada para investigar a presença de ligações 
conjugadas C=C. Singletos, dubletos e tripletos de conjugados C=C têm sido 
reportados na literatura por provocarem bandas de absorção óptica em 196, 223 e 
274nm, respectivamente. Em alguns copolímeros fluorados do PVDF observou-se um 
comportamento linear das intensidades destas bandas da absorção UV em relação à 
dose de irradiação gama [3]. Na Figura 1 são apresentados os espectros de amostras 
de HFP submetidas a doses de radiação gama de 0 a 3000 kGy. Estes espectros 
demonstram claramente que houve um aumento da absorção em 223 e 274nm. 

Fig. 1 Espectro UV/VIS de amostras irradiadas em doses de 100 a 3000 kGy    



 Fig.  2  Relação  entre  a  dose  e  a  absorção  no  espectro  de    UV/VIS  de  amostras 
irradiadas em doses de 100 a 1000  kGy. Em detalhe absorção em uma  faixa mais 
extensa de dose, de 100 a 3000kGy.      
 
É possível dizer que existe uma relação entre a dose e a absorção no UV, porém é 
uma relação não linear, conforme demonstrado na Figura 2, que mostra a intensidade 
de absorção em 223nm com relação à dose aplicada. Esta figura também mostra que 
existe uma boa correlação dose e absorção até um limite de dose de 1000 kGy. 
Acreditamos que este limite é imposto pela saturação das ligações C=C ao longo da 
cadeia polimérica. 
 
 
 3.2 FTIR 
 
Foram obtidos espectros de infravermelho na região entre 1500 e 2300 cm-1, 
apresentados na Figura 3. 

 
 



 
 
Fig. 3 Espectro de FTIR das amostras irradiadas com doses de 100 a 3000 kGy    

 
Os espectros de FTIR revelam uma banda associada a radio-indução em 1852cm-1, 
que possui uma boa relação com a dose conforme demonstrado na Figura 4. Esta 
banda pode ser atribuída ao estiramento da ligação C=O em compostos carbonílicos. 
Porém observa-se que após a dose de 750 kGy a banda de absorção inicia um 
processo de saturação. Acreditamos que este processo possa estar ligado ao número 
limitado de átomos de Flúor disponíveis para realizar a ligação CH2-COOF, conforme 
relatado por Boullier at Al. [4].    
 
Novas ligações moleculares no eixo da cadeia podem ser atribuídas às ligações C=C 
[5]. Com efeito, o aumento de ligações C=C até certo valor de dose, significaria o 
aumento de banda de absorção correspondente. Entretanto cada ligação C=C que é 
formada em uma determinada cadeia diminui a capacidade de estiramento da mesma. 
Após um determinado ponto as vibrações de estiramento saturam e começam a 
diminuir, com o aumento da dose. 
 
 



 
Fig.4 Relação da dose absorvida e a absorção no espectro de infravermelho em 
1852cm‐1 
 
 
A banda formada em 1729 cm-1 está relacionada ao grupo C=O, e a absorção desta 
banda mostrou forte correlação com a dose absorvida, na faixa de dose entre 250 e 
3000 kGy, conforme pode ser observado na Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 5 Relação da dose absorvida e a absorção no espectro de infravermelho em 
1729cm‐1. Em detalhe a absorção relativa as doses entre 100 e 3000kGy 
 
Para a extensa faixa de dose gama entre 0 e 1000 kGy a relação entre absorbância e 
dose é não ambígua e pode ser explorada para fins de Dosimetria de Altas Doses. Esta 
banda em 1729 cm-1 é associada ao estiramento C=O na terminação de cadeia por 
cisão, isto é, CF2-CH2-COOH [5]. 
 
Concluindo, os resultados indicam que o P(VDF-HFP) é um ótimo candidato para ser 
investigado como Dosímetro de Altas Doses gama entre 0 e 1000 kGy através da 
espectrometria de infravermelho, sendo que a medida de dose pode ser avaliada 
diretamente no comprimento de onda pré-determinado, sem a necessidade de 
algoritmos de deconvolução. 



4 Conclusões 
 
Os resultados preliminares demonstraram que o copolímero irradiado apresenta 
bandas características relacionadas a radio-indução no espectro de FTIR. A banda de 
1852 cm-1 associada a ligações C=O motrou-se eficiente na correlação com a dose 
absorvida na faixa de dose de 0 a 750 kGy. Enquanto que a absorção na banda 
1729 cm-1, associada também à oxidação das cadeias (C=O), pode ser utilizada para 
medir doses na faixa de 0 a 1000 kGy. 
 
Portanto os copolímeros P(VDF- HFP) apresentam grande potencial para uso em 
dosimetria de altas doses em função de sua  larga faixa de detecção.   
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